Goczałkowice-Zdrój, dnia 3 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzania zmiany obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w dniu 06. 06. 2006 r. uchwałą Rady Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju Nr XLIX/293/2006 i zmienionego w dniu 07.09.2010 r. uchwałą Rady
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Nr XLII/290/2010, obejmującej tereny części lasu Remiza
i niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój:
uchwały nr XXI/172/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach części lasu Remiza i
niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych, znajdujących się w gminie GoczałkowiceZdrój oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Obszar sporządzenia zmiany planu, o którym mowa powyżej, dotyczy terenów objętych liniami
rozgraniczającymi odcinków planowanych dróg i części lasu Remiza obejmującymi w całości lub
częściowo tereny działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 988/1, 1068/1, 1914/3
w części, 1921/3 w części przeważającej, 2502/1, 2641/1, 2643/1, 2645/1, 2647/1, 2649/1, 2651/1 w
części przeważającej, 3779/3 w części, 3953/3 i 4638/3 w części, określonych jako:
1) odcinek północnej części planowanej drogi, oznaczonej w planie symbolem II.01KDD,
biegnący od skrzyżowania z istniejącą drogą serwisową wzdłuż DK1, oznaczoną w planie
symbolem 05KDZ, do skrzyżowania z planowaną drogą dojazdową, oznaczoną w planie
symbolem II.02KDD, o długości około 260m,
2) odcinek północnej części planowanej drogi, oznaczonej w planie symbolem II.02KDD,
biegnący od lasu Remiza do zakrętu planowanej drogi w kierunku wschodnim, o długości
około 190m,
3) część lasu Remiza znajdująca się w granicach administracyjnych gminy GoczałkowiceZdrój i sąsiadująca z odcinkami dróg opisanymi w punktach: 1 i 2.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania w/w planów miejscowych
i prognoz oddziaływania na środowisko,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r.
Wnioski mogą być wnoszone:


w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13,



w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Urzędu
Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,



za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262),
na adres
architekt@goczalkowicezdroj.pl.

Gminy

w

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej
położenia i numeru ewidencyjnego.

